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INLEDNING 

Handlingar 

Till detaljplanen finns följande handlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Behovsbedömning 

 

Övriga handlingar 

Markradonundersökning Radonanalys-GJAB, 2018-10-31 

Bakgrund 

Gällande detaljplan från 1993 anger allmän platsmark natur för det aktuella 

området.  Inom området finns en byggnad, som sedan lång tid använts för 

bostadsändamål, och ägaren har framfört önskemål att byggnaden med tomtplats 

får ändrad användning, från natur till bostad. 

Planbesked meddelades 2017-11-16. 

Detaljplanen prövas genom standardförfarande. 

Syfte 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostadsändamål och infart inom 

del av Hoby 18:17. 

Plandata 

Planområdet ligger i ett naturområde i ett utbyggt bostadsområde i Kyhls 

strand,som är en populär badort. I området finns både fritidshus och permanenthus.  

Avståndet till stranden är 150 meter och till kustvägen är fågelvägen 170 meter. 

Planområdets areal är 1310 m2, varav 990 m2 för bostadsändamål, och är i gällande 

plan naturmark. 
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Miljöpåverkan 

Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan 

som avses i 6 kap 11 § Miljöbalken och behov av särskild miljöbedömning 

föreligger inte. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet 

Planområdet omfattar del av fastigheten Hoby 18:17 och ligger i ett område med 

blandad bebyggelse och omgivande naturmark.  Planområdets storlek är 1310 m2. 

 

 

Markanvändning 

I planområdet finns en byggnad som sedan en tid används som bostad.  Marken 

runt byggnaden är gräsmatta med en del vuxna träd och en del snår i utkanterna. 

 

 Befintlig stuga 
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Markägoförhållanden 

Marken är i privat ägo och ingår i en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en 

samfällighetsförening. 

Geoteknik 

Marken i området består, förutom ett tunt lager matjord, av sand, brun eller grå 

finsand, enligt geotekniska undersökningar i intilliggande områden. 

 

Radonundersökning har gjorts, och Radonanalys-GJAB har analyserat 

spårfilmerna och funnit, att mätvärdena tyder på radonhalter inom 

lågriskintervallet. 

 

Höjdkurvorna +3 och +4 korsar området och invid byggnaden är markhöjden +3,6 

meter, och marken bedöms inte utgöra något riskområde för översvämning. 

 

 
 

Hydrologi och erosion 

Erosionsförhållandena påverkas av landhöjningen. Klimatförändringen kommer att 

innebära stigande havsnivåer och globalt räknar IPCC med att prognosen för år 

2100 är en havsnivåhöjning på ca 1 m. Ökningen sker successivt men accelererar 

mot slutet av seklet. I de norra delarna av Sverige kommer landhöjningen att 

motverka de höjda havsnivåerna och den relativa havsnivåhöjningen blir mindre. 

Den relativa havsnivåhöjningen är nettoeffekten av havsnivåhöjning och 

landhöjning. 

 

Stranderosion är den process som leder till förlust av material, till exempel sand 

och grus, från stranden, från havsbotten i strandområdet, eller i vattendraget. Det 

motsatta förhållandet kallas för ackumulation, dvs. en nettoökning av material 
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inom området. Det är vågor, strömmar, vattenstånd och vattenhastighet som 

bestämmer om en strand präglas av erosion eller ackumulation. 

 

Tyréns AB har under 2018 gjort en erosionsutredning för Spraggehusen, som 

ligger 700 meter norr om planområdet..  I avsnittet ”Förväntad erosion till följd av 

klimatförändringar” skriver man bl.a.: 

 
Den primära effekten av klimatförändringar för kusten är en ökning av havsytans 

medelvattennivå. Till följd av denna havsnivåhöjning kommer kuststräckan att utsättas för 

s.k.akut erosion när den kustnära profilen justeras till den nya vattennivån. Omfattningen 

av erosionen och den resulterande förflyttningen av strandlinjen kan uppskattas med hjälp 

av den s.k. Bruuns regel. Denna förutsätter att medan havsnivån stiger kommer formen 

(och därmed lutningen) av den kustnära profilen att bevaras. Havsnivån kommer att helt 

enkelt agera för att flytta hela kustprofilen uppåt och tillbaka in mot land. Den vertikala 

förskjutningen ges av havsnivån medan den horisontella förskjutningen erhålls genom att 

dividera den vertikala förskjutningen med den övergripande lutningen av den aktiva 

kustnära profilen.  

Den kustparallella sedimenttransporten påverkas inte särskilt av en höjning av havsytan. 

Mindre förändringar i den kustparallella sedimenttransporten kan uppstå på grund av 

förändringar i vindmönster och därmed i vågklimatet men de är av mindre betydelse i 

förhållande till ökningen av akut erosion som förväntas till följd av en höjning av 

havsytan. 

 

SMHI anser att en rimlig övre gräns för en höjning av medelvattenytan till år 2100 är ca 1 

m. För kusten vid Spraggehusen innebär detta en höjning av medelvattenytan från dagens 

nivå med ca 90 cm. MSB:s översvämningskartering av området visar att det är relativt 

lågt och att ett framtida havsvattenstånd med 100 års återkomsttid (+2 m) riskerar att 

översvämma delar av stranden, dock inte planområdet. 

 

Planområdet ligger idag c:a 170 meter från vattenlinjen och markens medelnivå är 

+3,5 möh.  Bedömningen är att risken för erosion och översvämning som kommer 

att påverka planområdet är låg. 
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Kartan visar SMHIs bedömning av medelvattennivån år 2100 

 

 
Kartan visar en bedömning va översvämning vid +2,0 m 
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Riksintressen och förordningar 

Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv 

Området berörs av Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 1,2§ 

miljöbalken.  

 

Riksintresset innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 

komma till stånd endast om 

1. Det inte möter något hinder enligt 2-8§§ MB och  

2. Det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och 

kulturvärden 

Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6§§ MB utgör inte hinder för 

utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för 

utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. 

 

Riksintresse för friluftsliv 

Området berörs av Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6§ miljöbalken. 

Riksintresset innebär att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som 

har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 

kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt mljligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.  Behovet av 

grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 

 

Riksintresse för kustzon 

Området berörs av riksintresse för kustzon enligt 4 kap 1 och 4§§ miljöbalken. 

Riksintresset innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 

komma till stånd endast om 

1. Det inte möter något hinder enligt 2-8§§ MB och  

2. Det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och 

kulturvärden 

 

Strandskydd 

Områdets omfattas inte av förordnande för landskapsbildsskydd, och strandskyddet 

är hävt för planområdet.  Vid ny planläggning träder strandskyddet tillbaka med 

automatik varför strandskyddet behöver upphävas på nytt inom planområdet. 

Natura 2000 

Området berörs inte av Natura 2000  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Kommunens översiktsplan vann laga kraft 2017-03-15. 
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Planområdet ligger inom pausområde 1A Kyhl/Mälarhusen och översiktsplanens 

ställningstagande kan sammanfattas så här: 

 

• I området finns stora allmänna intressen och värden att värna; 

Jordbruksmark, friluftsliv, turism, fritidsanläggningar, cykelvägar, 

sandmarker, natur- och kulturmiljön i stort och stränder. 

• Ny bebyggelse anses kunna skada områdets speciella karaktär, också med 

hänvisning till riksintressenas värden. 

• Området bör inte fragmenteras ytterligare med ny bebyggelse. 

• Till synes små ingrepp riskerar sudda ut de viktiga kontrasterna mellan det 

öppna åkerlandskapet och den täta skogen med ängsmark och därmed 

privatisera de allmänna upplevelsevärdena. 

• Området utgör en viktig kontrast till Örnahusen/Norrekås något tätare 

bebyggelsestruktur. Då ny bebyggelse anses få betydande påverkan på 

omgivningen bör det finnas särskilda skäl vid prövning av plan- och 

bygglovärenden. 

• Luckor för värdefulla sandmarker bör återställas genom statliga 

fondmedel. 

• Anläggningar för turism och rörligt friluftsliv såsom cykelvägar och p-

platser/servicebyggnader bör prövas med känslighet för deras påverkan för 

helhetsupplevelsen. 

Detaljplaner 

För området gäller detaljplan som vann laga kraft 1993-09-23 och anger allmän 

plats natur för det aktuella området samt en ändring som vann laga kraft 2004-04-

23 avseende bestämmelse om att byggnadsarean ändras till största sammanlagda 

byggnadsarea 150 kvm.. 

 

 
 

Genomförandetiden för gällande detaljplaner gick ut 2002-12-31 respektive 2009-

04-23. 
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Kulturmiljö och arkeologi 

Historik 

Inom området finns en byggnad vars ursprung är servicebyggnad/kaffestuga för en 

festplats som har funnits på platsen.  Byggnaden ska ha uppförts under 1940-talet.  

Festplatsen Kyhls Skog började anläggas under 1920-talet och verksamheten fanns 

kvar till slutet av 1960-talet. 

 

 

Arkeologi 

Enligt Kulturmiljölagens 2 kap §10 (1988:950) ska den som avser att uppföra en 

byggnad eller en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag i god tid 

genom att inhämta information från länsstyrelsen ta reda på om någon fornlämning 

kan beröras av företaget och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen.  Påträffas 

fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § 

kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

 

Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.  Området inåt land 

är fornlämningsrikt, så det kan inte uteslutas, att man vid grävning påträffar 

lämningar, som i så fall ska anmälas enligt ovan. 

 

 

Natur 

Mark och vegetation 

Marken runt planområdet är bevuxen med blandskog.  Typiska trädsorter är lönn, 

björk och tall.  Marken är huvudsakligen täckt av snår och sly, vilket gör den 

otillgänglig för vistelse.   
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Planområdet med befintlig byggnad. 

 

  

Naturområdet utanför planområdet. 

Service 

Inom området eller i dess närhet finns ingen service. 

 

Tillgänglighet 

Planområdet har bra tillgänglighet. 
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Gator och Trafik 

Tillfart till den befintliga byggnaden är idag via en enkel väg ifrån Kyhls Skogs 

väg i nordväst.  Kyhls Skogs väg ansluter till Kyhls strandväg, som i sin tur har sin 

infart från väg 1500, Örnahusvägen. 

 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik, lokalbuss, finns längs väg 1500, Örnahusvägen. 

Störningar 

Området är inte utsatt för störningar från biltrafik.  Kustvägen, väg 1500, ligger 

170 m från planområdet med både skog och byggnader emellan. 

Teknisk försörjning 

Området är anslutet till kommunalt VA. 

E.on. är nätägare el. 

 

PLANFÖRSLAG 

Områdets övergripande gestaltning och disposition 

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att ändra användningen av ett 

markområde från Natur till Bostad.  På området finns en byggnad, som under lång 

tid använts som bostad.   

Föreslagna åtgärder 

Planförslaget innefattar: 

• Avgränsning av mark för bostadsändamål 

• Tillfart till planområdet över naturmark 

Bebyggelse 

Bostäder 

I planförslaget föreslås en bostadstomt med en areal c:a 990 m2, vilket kan anses 

rimligt då det finns flera tomter i området som är större än 1000 m2.  Den 

befintliga byggnaden är ca 50 m2. 

 

Planbestämmelserna samordnas med gällande detaljplan, och innebär att största 

sammanlagda byggnadsarea begränsas till 150 m2, och byggnadshöjden för 

huvudbyggnad till 3,5 m.  Största taklutning blir 30 grader. 

 

Grönstruktur och parker 

Huvudman för allmän platsmark inom området är Samfällighetsföreningen Kyhls 

Skog, som också har skötselansvar för vägar och naturområde. 
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Trafik 

Biltrafik 

Tillfart till planområdet får ske över naturmark från Kyhl Skogs väg i nordost 

mellan å ena sidan Hoby 18:52 och å andra sidan Hoby 18:22, 26 och 27. 

 

 
Här planeras infarten till den nybildade fastigheten. 

Parkering 

Parkering ska ske på kvartersmark. 

Parkeringsnorm för Simrishamns kommun gäller. 

 

Bullerskyddsåtgärder 

Inga bullerskyddsåtgärder krävs. 

Teknisk försörjning 

Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp 

Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt i området. 

 

E.on är nätägare för eldistributionen.   

Dagvattenhantering 

Dagvatten ska tas omhand på tomten. 

Lovplikt 

Bygglov 

Någon minskning av bygglovplikten föreslås ej.  

Planavgift ska ej tas ut för bygglov inom planområdet.  
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KONSEKVENSER 

Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen 

Bestämmelserna i plan– och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera 

miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas.  

En behovsbedömning av det eventuella behovet att upprätta en miljöbedömning 

med MKB (miljökonsekvensbeskrivning) av detaljplanen enligt 6 kap 11 – 18 §§ 

miljöbalken och i 5 kap 18 § plan- och bygglagen har gjorts och bifogas 

planbeskrivningen. 

Med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar är 

bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 

den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 5 kap 18 § plan- och 

bygglagen. 

Riksintressen 

Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv 

Byggnaden inom planområdet har funnits i många år och utnyttjats som bostad 

under senare tid, och markområde runt byggnaden används som tomt.  Ett  

medgivande till formellt utnyttjande av byggnad med tomtplats för bostadsändamål 

kan inte sägas påverka riksintresset negativt i det här fallet. 

 

Mark, luft och vatten 

Geoteknik 

Planområdet är redan bebyggt och fastigheten ligger över +3 m ö h, och på ungefär 

samma nivå som alla grannfastigheterna.   Marken är sandig och ett bra underlag 

för grundläggning. 

 

Luftföroreningar 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 

svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). 

 

Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för utomhusluft för kvävedioxid, 

svaveldioxid och bly. Om normerna överskrids skall kommunen upprätta ett 

åtgärdsprogram för att nå normen.  

 

Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte 

förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.  
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Markradon 

Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras planområdet som 

lågriskområde. Lågriskmark innebär att inga speciella åtgärder mot markradon 

krävs.  

Hälsa och säkerhet 

Vägtrafikbuller 

Området är inte utsatt för hälsofarligt trafikbuller. 

Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

Planens påverkan på riksintressenas värden bedöms som minimal, då planen inte 

påverkar någonting i sak.  I den mån allmänheten idag nyttjar området för 

rekreation eller naturupplevelser, kommer det inte att bli någon förändring av 

tillgängligheten.  En upprensning av marken skulle göra den mer tillgänglig och 

möjlig att vistas i.  Djurlivet, som i huvudsak består av småfågel och småvilt, 

skulle dock få sämre betingelser av en upprensning. 

Tillgänglighet 

Området har god tillgänglighet. 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen beräknas kunna antas under 2019. 
 

Fastighetsfrågor 

Den nya tomten ska bildas genom avstyckning från Hoby 18:17. 

 

Servitut ska bildas för den nya fastighetens rätt till utfart över naturområde med 

Hoby 18:17 som tjänande fastighet. 
 

Ekonomiska frågor 

Projektägaren svarar för alla kostnader för framtagande av detaljplan samt de 

lantmäterikostnader som uppstår i samband med genomförandet av detaljplanen. 

 

Om det uppstår kostnader för ändring eller flyttning av tekniska installationer för 

el, tele o d i samband med genomförandet, svarar projektägaren också för dessa. 
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Planavgift ska ej tas ut vid bygglov på den nybildade fastigheten. 
 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från det att planen vinner laga kraft. 

 

Medverkande 

Planförslaget har upprättats av Björn Ask, Söderberg & Ask Arkitektkontor AB. 

 

I planarbetet har planarkitekt Eva Ferlinger, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Simrishamns kommun medverkat.  

 

 

Björn Ask  

Planarkitekt 

 


